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„EURAXESS – aj pre vás” 
                                                       

Karla Zimanová 
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EURAXESS - pod jednou strechou 

Ste výskumník, VŠ 

učiteľ, doktorand 

pôsobiaci na 

Slovensku a chceli 

by ste sa získať 

výskumnú prax a 

nadviazať kontakty  

v zahraničí? 

Ste zástupca výskumnej 

organizácie, vysokej 

školy a radi by ste prijali 

výskumníkov, učiteľov a 

študentov zo zahraničia, 

zviditeľnili sa a stali sa 

atraktívnejším 

pracoviskom? 

Ste výskumník 

pôsobiaci v 

zahraničí a máte 

záujem o výskumnú 

prax a rozvoj 

kariéry na 

Slovensku? 



EURAXESS – prečo, odkiaľ, kam ... 

EURAXESS je iniciatíva Európskej 

komisie na podporu rozvoja kariéry 

výskumníkov a uľahčenie mobility 

výskumníkov v Európe. 

 

EURAXESS je sieť ľudí v 38 

krajinách, ktorá sa vám vo viac ako 

200 servisných centrách 

EURAXESS snaží pomôcť pri 

ďalšom rozvoj vašej kariéry  v 

Európe, ale aj mimo nej. 

 

Na Slovensku v rámci SAIA, n. o.  

v BA, NR, BB, ZA, KE, PO  

 

 

Webstránky 

 

európska: 

http://ec.europa.eu/euraxess  

slovenská: www.euraxess.sk   

ďalšie národné portály 

http://ec.europa.eu/euraxess
http://www.euraxess.sk/


EURAXESS pre výskumné organizácie 

a vysoké školy 

Chceli by ste pracovisko zatraktívniť pre 

pracovníkov, získať „certifikát kvality v 

zaobchádzaní s výskumníkmi“ a tak 

prilákať kvalitných výskumníkov k vám? 
 Európska charta výskumných pracovníkov a Kódex správania pre 

nábor výskumných pracovníkov (2005/251/ES) 

Ako získať kvalitných výskumníkov? 

 zverejniť pracovnú ponuku 

 vyhľadať si ho v zozname 

Ako postupovať, ak chceme prijať 

študentov, doktorandov, VŠ učiteľov a 

výskumných pracovníkov zo zahraničia? 
 „Balíček vedeckých víz“ na pritiahnutie výskumníkov z 3. krajín – 

smernica Rady 2005/71/ES a odporúčania 

 

 Oznámenie Lepšia kariéra a viac mobility: Európske partnerstvo  pre 

výskumných pracovníkov COM(2008) 317 

 



Odporúčanie Komisie členským štátom, ktoré definuje úlohy, 

povinnosti a nároky výskumníkov, ako aj zamestnávateľov a 

organizácií financujúcich výskumníkov, súbor všeobecných  zásad 

a podmienok, ktoré musia dodržiavať zamestnávatelia a financujúce 

organizácie pri vymenovaní alebo nábore výskumníkov 

 K princípom Charty a Kódexu hlási takmer 450 organizácií 

reprezentujúcich viac ako 1200 ďalších inštitúcií z 36 krajín Európy. 

Mnohé z nich pokračujú a usilujú sa získať právo používať logo 

‘Human Resources Excellence in Research’ . 

 „akreditačný proces“ – 5 stupňový: analýza, akčný  

plán, schválenie EK a pridelenie loga, auto-evalvácia  

po 2 rokoch, externá evalvácia po 4 rokov 

Signatári na Slovensku - od roku 2005 SAV a SRK 

Európska Charta pre výskumníkov  

a Kódex správania pre ich nábor 



Lepšia kariéra a viac mobility:  
Európske partnerstvo pre výskumníkov 

Záväzok  európskych a národných inštitúcií: 
– zabezpečiť otvorený a transparentný nábor výskumníkov 

založený na súťaži (vrátane zverejňovania všetkých verejne 
financovaných pracovných miest v oblasti výskumu  prostredníctvom 
portálu EURAXESS) a prenosnosť grantov; zaviesť postupy pre 
uznávanie akademických a odborných kvalifikácií z iných krajín 
a sektorov; zabezpečiť primerané informačné a asistenčné služby 
pre výskumníkov presúvajúcich sa medzi inštitúciami, sektormi a 
krajinami prostredníctvom platforiem EURAXESS a EURES, 

– vytvoriť podmienky v oblasti sociálneho zabezpečenia a 
doplnkových dôchodkov pre mobilných výskumníkov; zvýšiť 
informovanosť o ich právach a možnej praxi, 

– poskytnúť atraktívne zamestnanie a pracovné podmienky pre 
mladých aj skúsených výskumníkov uplatňovaním zásad ‘flexiistoty’, 
integrovanej stratégie zvyšujúcej flexibilitu a istotu na trhu práce, 

– umožniť výskumníkom získať zručnosti a kompetencie potrebné 
na prácu v otvorenom a konkurenčnom prostredí, aby mohli počas 
svojej kariéry v plnej miere prispievať  k znalostnej ekonomike a 
spoločnosti 



http://ec.europa.eu/euraxess  









EURAXESS Jobs 

 

zverejňované pracovné príležitosti pribúdajú každý deň, portál 

EURAXESS http://ec.europa.eu/euraxess/ sa začína stávať 

centrálnym bodom pre nábor výskumníkov 

EURAXESS Jobs je bezplatná služba, zaregistrovaných je 

viac ako 65 000 výskumníkov a on-line je 20 000 CVs, 

momentálne je k dispozícii viac ako 4 600 pracovných a 

štipendijných pozícií vrátane pozícií Marie Curie Actions a 

European Research Council 

zaregistrovalo  sa viac ako 7 000 výskumných organizácií, 

vysokých škôl, firiem (vrátane MSP), ktoré môžu vyhľadávať 

najvhodnejších kandidátov pre svoje pozície 

 

http://ec.europa.eu/euraxess/


EURAXESS pre výskumné organizácie 

a vysoké školy 

www.euraxess.sk 



EURAXESS pre výskumné organizácie  

a vysoké školy 

Pomoc pri orientácii v postupoch 

pre prijímanie zahraničných 

študentov, vysokoškolských 

učiteľov a výskumníkov – 

Praktická navigácia 

administratívnymi postupmi – 

vydaná SAIA, n. o., 10/2012 

občasník Newsletter EURAXESS 

Slovensko zasielaný e-mailom 

Registrujte sa na 

euraxess@saia.sk 

komunikácia v rámci neformálnej 

siete EURAXESS na Slovensku 

 

 

mailto:euraxess@saia.sk


EURAXESS pre zahraničných 

výskumníkov 

Aké sú dostupné finančné nástroje? 

Aké sú na Slovensku vysoké školy a 

výskumné ústavy? 

Aké formálne postupy treba podstúpiť v 

súvislosti s príchodom na Slovensko? 

Kde sa dá zabezpečiť ubytovanie? 

Ako to bude so zdravotným poistením a 

zdravotnou starostlivosťou? 

Ako sa zdaňuje príjem? 

Aké sú podmienky sociálneho 

zabezpečenia? 

Kde a ako zistím praktické informácie 

súvisiace so životom na Slovensku? 

 



www.euraxess.sk v anglickom 

jazyku 

Poskytovanie poradenstva a osobnej 

asistencie prostredníctvom 6 

pracovísk na Slovensku 

International Researcher’s Guide to 

Slovakia 

Practical guidelines related to entry 

conditions and residence for foreigners 

coming to Slovakia to study, teach or 

carry out research 

neformálne stretnutia zahraničných 

výskumníkov na Slovensku  

 

 

EURAXESS pre zahraničných 

výskumníkov 

http://www.euraxess.sk/


EURAXESS pre slovenských 

výskumníkov 

Hľadáte nové pracovné príležitosti a 

informácie ako financovať 

zahraničnú mobilitu? 

Potrebujete si daňovo vysporiadať 

príjmy zo zahraničia po návrate na 

Slovensko? 

Ako to bude s dôchodkom pri platení 

odvodov v rôznych krajinách EÚ 

Som v zahraničí zdravotne 

poistený? 

Kde mi uznajú doklady o vzdelaní zo 

zahraničia? 

... 



EURAXESS pre slovenských 

výskumníkov 

www.euraxess.sk v slovenskom jazyku 

semináre EURAXESS 

Poskytovanie poradenstva a osobnej asistencie 

prostredníctvom 6 pracovísk na Slovensku  

Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov 

Občasník Newsletter EURAXESS Slovensko 

http://ec.europa.eu/euraxess - európsky portál EURAXESS a 

ďalšie národné portály 

Európska sieť viac ako 200 servisných centier EURAXESS v 

38 krajinách Európy 

EURAXESS Links – sieťovací nástroj pre výskumníkov  

z Európy pôsobiacich v krajinách USA, Japonsko, Čína, 

India a Singapúr a prispievajúci k ich návratu späť do Európy 

 

http://www.euraxess.sk/
http://ec.europa.eu/euraxess


Hlavné súčasti EURAXESS 

EURAXESS rozvíja svoje aktivity v rámci 4 kľúčových iniciatív:  

SERVICES - služby a poradenstvo pre výskumníkov a ich rodiny, 
ktorí sa rozhodli pokračovať v kariére výskumníka v inej krajine 

RIGHTS - informácie o Európskej charte a Kódexe a ďalších 
iniciatívach zameraných na práva a povinnosti výskumníka 
a výskumnej organizácie 

LINKS – nástroj na vytváranie spolupracujúcich sietí pre 
európskych výskumníkov, ktorí dlhodobo pôsobia mimo Európy. 
LINKS pôsobia zatiaľ v Číne, Indii, Japonsku, Singapure a USA 

JOBS – bezplatný a jednoduchý nástroj pre nábor výskumníkov 

s pracovnými príležitosťami, financovaním, grantmi atď.; 

výskumné organizácie môžu publikovať svoje voľné pracovné 

miesta a výskumníkom zverejňovať svoje životopisy 



EURAXESS 

Európsky 

rozmer 

Formálno – 

legislatívne 

pozadie 

jednotlivci 

Národný 

rozmer 

Praktické 

riešenia 

organizácie 



Navštívte naše web stránky, alebo nás kontaktujte: 

http://ec.europa.eu/euraxess  

http://euraxess.sk/  

Na facebooku ako EURAXESS Slovakia 

euraxess@saia.sk 

 

Ďakujem za pozornosť. 

 
 

 

http://ec.europa.eu/euraxess
mailto:euraxess@saia.sk

